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Audição de mil alunos de Porto Velho (RO) será 
avaliada até dezembro

A campanha de saúde auditiva será reali-
zada em 20 escolas municipais. No total, 
1.086 alunos do 1º ano do ensino funda-
mental de escolas da rede pública passarão 
por triagem auditiva, que incluirá meatosco-
pia e triagem timpanométrica.
A ação, iniciada no dia 27 de abril, foi 
elaborada por vários órgãos, entre eles: o 
Grupo Condutor Estadual da Pessoa Com 
Deficiência, o Curso de Fonoaudiologia da 
Faculdade São Lucas, a Secretaria Estadual 
de Educação e a Secretaria Municipal de 
Educação de Porto Velho. 
Das 82 crianças avaliadas até agora, 37 

(45%) apresentaram suspeita de alteração, 
10 em razão de queixa de pais ou professo-
res, 15 após a realização da meatoscopia 
e ainda outras 12 segundo o resultado da 
timpanometria.
A elevada proporção de crianças com 
indícios de problemas auditivos se ex-
plica, em parte, por terem sido incluídas 
as queixas dos pais e professores em 
relação à audição, à fala e à aprendiza-
gem. “Esse critério foi estabelecido como 
consequência de não termos disponível 
um teste voltado para a detecção de alte-
rações auditivas de tipo neurossensorial”, 
justifica Virgínia Braz da Silva, colaboradora 
da campanha e professora da Faculdade 
São Lucas.
A triagem que será realizada em 20 escolas 
até dezembro constitui apenas a primeira 
fase de uma operação maior. “A campanha 
está sendo realizada como um projeto pilo-
to, para termos base e elaborar uma cam-
panha para atendermos toda a população 
de escolares do estado”, explica Virgínia 
Braz da Silva.
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Pesquisa com fonoaudiólogos do Nordeste mostra 
quadro de saúde mental deteriorado
A análise do perfil de 36 profissionais evidenciou sinais inquietantes de sofrimento mental e salien-
tou insuficiências de cuidados e investimentos na própria saúde. Avaliados por meio do questio-
nário Saúde Mental dos Profissionais de Saúde, a maioria dos fonoaudiólogos do estudo trabalha 
como profissional autônomo, de 8 a 14 horas por dia, 5 a 6 dias por semana, o que sugere pouco 
tempo de lazer e risco para doenças psicossomáticas.
O banco de dados construído com as respostas dos profissionais mostrou condições materiais 
que impossibilitam a aquisição de bens tangíveis. “Observa-se baixa remuneração oferecida pelos 
planos de saúde e empresas privadas frente aos serviços especializados ofertados por esses profis-
sionais”, escrevem as autoras do estudo. Assim, um número reduzido dos entrevistados possui casa 
própria, e apenas 6% são proprietários de seus consultórios. 
Os resultados do estudo mostraram que a maioria dos fonoaudiólogos entrevistados apresentaram 
sintomas de depressão, 58% referiram ansiedade e estresse com frequência e 39% disseram sofrer 
constantes alterações de humor.
A pesquisa alerta também para a postura de muitos profissionais de saúde em relação aos seus pró-
prios problemas, constantemente deixados em segundo plano: “Sabe-se que o cuidador também 
possui carências afetivas que podem incluir crises de identidade, dúvidas profissionais, solidão, 
sensação de esvazia mento existencial e não raro as depressões. Estas se revelam de forma mascara-
da, escamoteando a angústia que é reduzida ao cuidar da dor do outro, muitas vezes trabalhando 
de uma forma inadequada, narcísica, onipotente e autoritária.”
Fonte: Perfil e saúde mental dos fonoaudiólogos de uma capital do nordeste, Brasil - Déborah 
Mônica Machado Pimentel, Neuza Josina Sales, Maria Jésia Vieira -  Distúrbios Comun. São Paulo, 
28(1): 114-129, março, 2016
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 [Mercado nacional]

Standards of Audicare clinic turn 
into franchise

From 1999 to the present days, the São Paulo-based 
Audicare clinic has built a proper and original identity. 
The company’s standards have been grounded on three 
main bases: precursor work with musicians hearing 
preservation – thanks to Westone in-ear monitors 
representation –, rigorous protocols of hearing aid fittings, 
and auditory training. This “Audicare DNA” allowed for 
developing a franchise frame whose implementation is 
now beginning. The goal is to open up five clinics by the 
end of the year. ]

Por Stéphane Davoine  
stephanedavoine@audioinfosbrasil.com

De 1999 para cá, a clínica Audicare 

construiu uma identidade própria 

e original. O padrão da empresa 

foi assentado em três fundamentos 

principais: a atuação precursora da 

empresa no campo da preservação 

auditiva do músico no Brasil – com a 

representação da marca de monitores 

Westone –, rigorosos protocolos 

de atendimento e adaptação de 

próteses auditivas, e treinamento 

auditivo. Este ‘DNA Audicare’ permitiu 

o desenvolvimento de um projeto de 

franquia cuja implementação está se 

iniciando. Até o fim do ano, a meta é 

a abertura de cinco unidades.

MODELO DA CLÍNICA AUDICARE 
vira franquia
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pesar do contexto econômico difícil, 
projetos e negócios de qualidade 
ainda podem sair do papel. Esse é o 
recado do lançamento das franquias 
Audicare, que ocorreu no XIII Encontro 
Internacional sobre Próteses Auditivas 

(15 a 17 de junho). Clínica de fonoaudiologia especia-
lizada, fundada há 16 anos na cidade de São Paulo, 
a Audicare deve homologar suas primeiras franquias 
até o fim deste ano. O empreendimento está sendo 
tocado desde fevereiro de 2015 junto com a consultoria 
empresarial Blue Numbers.
No começo do projeto, houve o interesse de fonoaudió-
logos com o mercado aberto pela Audicare. “Por ter sido 
pioneira na área da preservação auditiva do músico, as 
pessoas começaram não somente a querer trabalhar 
com monitores in-ears e protetores auditivos, como 
também me procuraram para saber como se atende ao 

músico e qual a metodologia clínica com esse público”, 
explica Katya Freire, fundadora e diretora da Audicare.
A atuação da Audicare na área da música foi incremen-
tada por sua parceria com a Westone, conceituado 
fabricante americano de monitores in-ears personali-
zados. Iniciada em 2004, a união foi aprofundada em 



julho de 2013 com a autorização concedida para que 
a Audicare montasse um laboratório de fabricação de 
monitores Westone by Audicare, permitindo desta forma 
a redução drástica do tempo de entrega e do preço 
desses produtos para os músicos do País. 
Ao lado desta marca de grande apelo, Katya Freire 
desenvolveu, ao longo dos anos, protocolos voltados 
para os pacientes tradicionais de próteses auditivas e 
outros específicos para músicos – com ou sem perda 
de audição –, público que representa hoje 30% dos 
pacientes da clínica. Para os primeiros, a adaptação 
de próteses auditivas segue um protocolo de até seis 
sessões, com duração máxima de um mês e meio. No 
caso do músico, o processo requer mais tempo em 
razão da sua maior sensibilidade aos parâmetros de 
ajustes das próteses (Ver a matéria sobre atendimento 
do músico com perda auditiva na Audiology Infos 
nº31 – Edição Abril-Maio 2015). 

“Boutique de audição”
No País, há milhares de músicos que atuam profissional-
mente e estudos apontam para uma grande proporção 
de indivíduos com problemas auditivos provocados 
por repetidas exposições a níveis de pressão sonora 
elevados. “O que me surpreende é o grande número 

de músicos que procuram atendimento para monitores 
personalizados e acabam adaptando também próteses 
auditivas”, relata Katya Freire. 
A empresa possui ainda outros trunfos. Além de 
oferecer opções de adaptação com várias marcas 
premium de próteses auditivas, a Audicare possui 
o website Treinamento Auditivo Musical –T.A.M.  
(www.treinamentoauditivomusical.com.br), lançado em 
maio deste ano e baseado na tese de doutorado de 
Katya Freire. Inicialmente a ferramenta era constituída 
por sete DVDs que ofereciam exercícios para treinar 
as habilidades auditivas (figura-fundo, escuta dicótica, 
padrão de frequência e duração, ritmo, fechamento 
auditivo e memória). O diferencial desse material é que 
ele utiliza unicamente sons instrumentais e música, 
tornando-o mais lúdico e melhor aceito pelos pacientes. 
Os públicos alvos para o uso do treinamento são crian-
ças com ou sem perda auditiva, usuárias de próteses 
auditivas e implante coclear, crianças e adultos com 

 Entendemos que o comprometimento no 
negócio quando ele é seu é diferente de quando 
somente se trabalha para alguém.
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de um processo seletivo, pois não são todas as pessoas 
que são aptas a serem franqueados”, informa Camila 
Pacheco. Depois dessa triagem, inicia-se uma fase de 
troca de informações entre a empresa e o candidato, 
regida por termos de confidencialidade. Em seguida, 
entrevistas sobre tópicos gerenciais e técnicos são rea-
lizadas para verificar se os objetivos e expectativas dos 
potenciais parceiros estão de acordo. “O profissional 
precisa entender o que é a Audicare, o padrão a ser 
seguido, e quais são os benefícios, limitadores e os 
riscos do empreendimento”, ressalta a consultora da 
Blue Numbers.
Caso esteja satisfatória esta fase de avaliação é concluída 
com um contrato firmado entre a Audicare e o futuro 
franqueado, seguindo-se um período de até 90 dias para 
implantação. Essa etapa prevê treinamento em todas as 
áreas, inclusive atendimento, administração e finanças e 
estágio de 10 dias dentro da própria Audicare, em São 
Paulo, para acompanhar todos os procedimentos. O 
processo visa replicar o padrão criado e personificado 
pela fundadora da clínica. “As pessoas são insubstituíveis 
quanto ao carisma, jeito de ser, porém, as funções são 
totalmente substituíveis e, se treinar alguém na função, a 
pessoa vai fazer tão bem quanto você”, avalia Katya Freire.

“Pés no chão”
Os futuros selecionados para tocar franquias Audicare 
terão acesso a um pacote que inclui, entre outros itens, 
o direito de uso da marca Audicare, a adaptação de 
monitores personalizados Westone by Audicare e todos 
os protocolos fonoaudiológicos da clínica.
Com respeito aos equipamentos necessários e marcas 
de próteses auditivas, o franqueado se aproveitará de 
preços diferenciados, já acordados entre a Audicare e 
os distribuidores. Duas marcas de próteses auditivas 
já foram homologadas pela empresa, e o objetivo é ter 
uma terceira. Na filosofia da Audicare, o que importa é a 
solução auditiva encontrada de acordo com o perfil do 
paciente, o que não depende exclusivamente da marca 
da prótese. “Todas as marcas são competitivas e, uma 
vez que estas fornecem respaldo, assistência técnica, 
garantia e peças, são os protocolos de atendimento que 
fazem a diferença, e o profissional consegue encontrar 
uma solução auditiva para cada paciente se souber fazer 
uma boa adaptação”, lembra Katya Freire. 
O plano de expansão prevê a abertura de cinco unida-
des este ano, e dez em 2017. Inicialmente, a prioridade 
será dada ao estado de São Paulo. Em seguida, serão 
contempladas as capitais dos Estados mais próximos, 
como Minas Gerais. “Vamos abrir para o Brasil inteiro, 
mas, desejamos um negócio sólido, não um castelo 
de areia, e por isso ficaremos com os pés no chão”, 
assegura Camila Pacheco. “Queremos subir de escada 
e não de elevador, como sempre fiz na minha vida”, 
completa Katya Freire.

alteração de processamento auditivo, estudantes de 
música e pessoas com dificuldades de aprendizagem.
Deste conjunto de ativos e das solicitações de parcerias 
recebidas de profissionais do ramo, surgiu a ideia do 
modelo de franquia. “A Audicare é uma boutique de 
audição, o mercado tem representações de marcas de 
próteses, mas não há franquias que incluam protocolos 
clínicos específicos de adaptação de próteses auditivas 
e essa especialidade de atendimento diferencial a mú-
sicos”, argumenta Katya Freire. 
Na análise da consultoria empresarial Blue Numbers, o 
ponto chave foi a capacidade da diretora da Audicare 
em converter, ao longo desses anos de atuação, seu 
conhecimento em metodologia. “A Katya transformou 
um serviço num produto, tornou algo intangível num 
método que é tangível e, portanto, replicável, porque 
consegue ensiná-lo e controlá-lo; os conceitos de re-
plicabilidade e padronização devem permear todos os 
processos fazendo com que as metodologias não sejam 
deturpadas”, explica Camila Pacheco, consultora da 
Blue Numbers, e responsável pelo projeto da Audicare. 

Retorno em 24 meses
Com taxa de franquia de R$ 45 mil e necessidade de 
investimento estrutural de 180 a R$ 220 mil, a previsão 
é que os estabelecimentos gerem retorno em até 24 me-
ses. Apesar de poder contar com um sócio investidor, o 
fonoaudiólogo deve também participar do negócio, e não 
estar somente empregado. “Entendemos que o compro-
metimento no negócio quando ele é seu é diferente de 
quando somente se trabalha para alguém”, justifica Camila 
Pacheco. “Isso é um ponto fundamental para mim, por 
ter sido uma das primeiras fonoaudiólogas empresárias 
e por saber que, numa clínica como a Audicare, a alma 
é o próprio fonoaudiólogo”, salienta Katya Freire.
O primeiro passo para os candidatos à abertura de uma 
franquia Audicare é o registro, realizado diretamente no 
site da empresa, que inclui formação acadêmica, histórico 
e perfil do profissional. “É importante dizer que se trata 
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Da esquerda 
para a direita: 

Elenita Domingos, 
coordenadora 
de operações 

e expansão da 
rede de franquias 

Audicare, Katya 
Freire, diretora da 

Audicare e Camila 
Pacheco, consultora 

da Blue Numbers.


